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02. ප ගණක පCධDය (දෘඪාංග හා මෘaකාංග) නඩ F ?@ම, උපාංග PළA ගැHම හා ෙසGවා
ගාස්F ෙග ම ( යද ෙලස)
උදා:- යF` mව`, මnස්, ෙප opq,රnටX, පCධD නඩ F ෙසGවා(System Maintains ), සXවX
නඩ F ( Server Maintains ) වැV දෑ
පJගණක වැඩසටහන FයාRමක YZම සඳහා <ළE ගR පJගණක දෘඪාංග/මෘ\කාංග හා උපාංග නඩRS
YZමR ඒ සඳහා අවශ අමතර ෙකUටස් <ළE ගැOම, අ•Rවැ‚යා කටmS හා ෙසuවා W0ƒV සඳහා ගාස්S
ෙගhමට -\වන අවස්ථාවල ඒ සඳහා 3ාෙQ„ය අෙල0 iෙය•…ත ආයතනය ෙහ• ෙත•රාගR ෙවනR
පJගනක නඩRS හා ෙසuවා සපයන ආයතන සඳහා 3ජාvල බැං7 vද[: 0යදV දැZමට -\වන
අවස්ථාවලE ඒ සඳහා පාලක ම‡ඩලෙ` හා 0ධායක ක<{ෙ| අ^මත වැය ˆමාව: Sල අවශ 0යදV
දැZමට අ^මැ'ය ලබා ෙද<.
එෙසuම පJගනක පQධ' නඩRSව (මෘ\කාංග) ෙව^ෙව: ‰ ලංකා ෙට[ෙකUV ස)0සස් ආයතනයට
(SLTS) ෙහ• යV •Qග[ක ආයතනය: ෙවත ෙසuවා ගාස්S ෙගhමට -\ව^ ඇත. Ž ලංකා ෙට[ෙකUV
ආයතනය ම]: අ:ත) ජාලපහƒකV ලබා ගැOමට ෙනUහැY අවස්ථාවල ෙවනR •Qග[ක ආයතනයY:
අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ග:ෙ: නV, පමණ ෙවනR ෙසuවා සපය:න: ෙවත ෙසuවා ගාස්S ෙගhමට
-\ ෙ|. එෙසu පJගණක පQධ'ය නඩRSව ෙව^ෙව: රාජ ආයතනය ෙහ• යV •Qග[ක ආයතනය
ෙවත ෙග0ය mS ෙසuවා ගාස්S ෙගhමද බැං7ව 0-: -\කළ mS අතර,ෙම• අංක 02 ෙ•දෙය• සඳහ:
-ය.ම 0යදV පහත පJ/ WXVගත කළ mSය.
හර - වැය WXම - පJගණක නඩRS,උපාංග <ළE ගැOම හා ෙසuවා ගාස්S WXම - ෙ ත අංක 2140
බැර - ජංගම Woම - ෙ ත අංක 3001 / අත ඉ'J vද WXම
- ෙ ත අංක 3401
ෙමම 0යදV ෙපU\ ෙලජරෙ` සටහ: තැ‘ය mS ෙසuම පJගණක පQධ'ය නඩRS YZම, උපාංග <ළE
ගැOම සහ ෙසuවා ගාස්S ෙව:ෙකUට හDනා ගැOම සඳහා ඇvXම 01 අ^ව ෙවනම ෙර…ස්තරය
අiවා)ෙය:ම /0නැ2ම 3ජාvල බැං7ව නඩRS කල mS ෙ|. ෙපU\ ෙලජරෙ` ෙ ත අංක 2140 පාලන
WXෙV ෙශuෂය ෙර…ස්තරෙ` ෙශuෂයට Sලනය 0ය mS ෙ|.

03. aරකථන, අප සඳහාම ෙව v mCගwක ජාල පCධD (අ තXජාල) Virtual Privet
Network (VPN) පහ ක ලබා ගැHම ( යද ෙලස)
3ජාvල බැං7 පJගණකගත YZෙVE අදාල මෘ\කාංගය සමග සVබ:ධ hම On line ’මෙ|දය Sළ
FයාRමක කළmS බැ0:, ඒ සඳහා අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ගැOමට අවශ තාවය පැන නැෙගX ඇත.
ඒ සඳහා අවශ මා-ක ගාස්S අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ග:නා ආයතනය ෙවත ෙගhමට -\වන බැ0:, ඒ
සඳහා පාලක ම‡ඩල හා 0ධායක ක<{ වල අ^මැ'ය මත ෙගhV -\කළ mSය. ෙමම ෙගhV YJෙV/ ඔබ
දැනට ෙපU\ ෙලජරෙ` භා0තා කරන පාලන WXම වන "ෙcත අංක 2116 වැය Khම aරකථන ගාස්F "
WXෙV නම පහත පJ/ සංෙශ•ධනය කර ගi<: අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ගැOම ෙව^ෙව: ෙගhමට
-\වන 0යදV ද ෙමම සංෙශ• ත පාලන WXෙV සටහ: YZමට කටmS කල mSය. ඒ සඳහා 3ජා4ල බැං7
ම]: ෙගhV YZෙVE පහත සඳහ: පJ/ WXV සටහ: තැ‘ය mSය.
හර - වැය WXම, \රකථන ගාස්S සහ අ:ත)ජාල ගාස්S WXම
බැර - ජංගම WXම - ෙ ත අංක 3001 / අත ඉ'J vද WXම

- ෙ ත අංක 2116
- ෙ ත අංක 3401

ෙම•E අ:ත)ජාල / ෙව” පහƒකV ලබා ගැOෙVE අ:ත)ජාල ෙහ• \රකථන ෙසuවා සපයන Ž ලංකා
ෙට[ෙකUV ආයතනය ෙවත ෙගhමට -\වන VPN ගාස්S සහ \රකථන ‘ ෙමම WXෙV සටහ: තැ‘ය
mSය. නvR Ž ලංකා ෙට[ෙකUV ආයතනය ම]: අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ගැOමට ෙනUහැY 3ජාvල
බැං7 හා බැං7 ස<' ෙවනR •Qග[ක ආයතන ම]: (උදා: ෙමU‘ෙට , ඩයෙලU™, හeš, එ›ෙසලාe,
එයාෙට ) අ:ත)ජාල පහƒකV ලබා ග:ෙ: නV, එම ගාස්Sද ෙමම WXෙV සටහ: තැ‘ය mSය. ෙමම
0යදV ෙව:ෙකUට හDනා ගැOම සඳහා ඇ Lම 02 අ~ව ෙවනම ෙර•ස්තරයc අVවාXෙය ම නඩ F

02

කල bF ෙq. ෙපU\ ෙලජරෙ` ෙ ත අංක 2116 පාලන WXෙV ෙශuෂය ෙර…ස්තරෙ` ෙශuෂයට Sලනය 0ය
mS ෙ|.

04. KL සංෙcත හ• වා 9ම
4.1 නව KL සංෙcත අංක හ• වා 9ම
- ෙ ත අංක 3318
i. පJගණක දෘඪාංග WXම
ii. වැය WXම - පJගණක නඩRS,උපාංග <ළE ගැOම හා ෙසuවා ගාස්S WXම - ෙ ත අංක 2140

4.2 KLෙ නම සංෙශ‚ධනය කල සංෙcත අංකය හ• වා Aම
i. වැය WXම \රකථන ගාස්S සහ අ:ත)ජාල ෙසuවා ගාස්S WXම

05. ෙපU ප

- ෙ ත අංක 2116

හා ෙ ඛන නඩ F ?@ම

ඉහත <ලE ගැOV -\ YZෙVE ඒ සඳහා පJගණක <ළE ගැOV හා නඩRS ෙගUXව නඩRS කර
[cෙ ඛන හා අදාල ‘ පR ෙගUXකර '‘ය mS අතර, <ළE ග:නා -ය.ම පJගණක හා මෘ\කාංග
ෙ ඛනයක හා බ• වeෙට•9 ෙ ඛනයක (Inventory) ඇSලR කල mSය. එ• සහ'ක කල cටපත
¡¢vල අංශයට ඉ/JපR කල mS ෙ|. ෙමම ච’ ෙ ඛනය ම]: හD:වා E ඇ' ෙර…ස්තර නඩRS
YZම හා යාවRකාdන කරhම බැං7 කළමනාක9ෙ™ වගYම ෙ|.

06. අ„cෂණය, ප

පරම හා ගණනය

ෙමම ච’ ෙ ඛනෙ` ලබා / ඇ' උපෙදස් පJ/ අදාල WXV සටහ: තැnමR, අවශ ෙර…ස්තර හා
[cෙගUX නඩRS YZමR, එ• මෘ\කාංග clබඳව අ ෂණය YZමR, යV ගැට.ව පැන නැ] ඇ'
අවස්ථාවක එය iවැර/ YZමට උපෙදස් ලබා / iවැර/ කරhමටR, ෙමම ච’ ෙ ඛනෙ` උපෙදස් පJ/
බැං7ව කටmS YZම clබඳව iර:තර පƒ0පරV YZමR /ස්>
අ? ෂණ ඒකකෙ` කා)ය
ම‡ඩලෙ` 3ධාන වගkම ෙ|.
ෙමම WXV අS9 0ගණනය හා වා)¤ක 0ගණනයට ල YZමR, 0ගණන ෙද•ෂ 'ෙ”නV, ඒවා
අභ :තර කළමනාකාJRවයට වා)තා YZමR, /ස්> අභ :තර 0ගණන iලධාJ:ෙ™ 3ධාන වගkම
ෙ|. /ස්> අභ :තර 0ගණන iලධාJ: 0-: ෙප:වා ෙදන අ•පා•, 3ධාන කා)යාලෙ` අභ :තර
0ගණන අංශය හරහා බැං7 අ? ෂණ හා ෙමෙහmV අංශයට ලබා/ය mS අතර, එම අ•පා• /ස්>
අ? ෂණ ඒකක හරහා iවැර/ කරhම 3ධාන කා)යාලෙ` අ? ෂණ හා ෙමෙහmV අංශෙ` වගkම ෙ|.
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